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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Stráň,
IČ 00576069 za rok 2018
Na základě písemné žádosti ze dne 27. 6. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Blanka Gábová
Ing. Eva Samková

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

456/03/2018
461/03/2018

2502
2491

dne 24. 4. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Dlouhá Stráň.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 20. 8. 2018.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 24. 4. 2019.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Miroslav Prchlík, starosta
- Jiří Perďoch, starosta v době dílčího přezkoumání
- Helena Bartošáková, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané
dne 4. 10. 2018 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Blanka Gábová
- Ing. Pavla Frydrychová
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operacích:
- stavební akce "Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé školy v obci Dlouhá Stráň"
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)

-

územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto
skutečnosti věcně a časově souvisí.
územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek".
územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

-

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

5,91 %
14,88 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok
2018
- "Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé školy v obci Dlouhá Stráň"
B.1
Obec účtovala o některých nákladech souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku
při pořizované investici nesprávně prostřednictvím účtu 518 - Ostatní služby a vykázala tak rozvahový účet
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nižší o Kč 278.600,25.

Zjištěný stav není v souladu s § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
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B.2
Obec použila pro vedlejší pořizovací náklady k pořizované investici jinou položku druhového třídění a jiný
oddíl/paragraf odvětvového třídění než použila při zaúčtování samotné investice. O vedlejších pořizovacích
nákladech minimálně ve výši Kč 278.600,25 tak nebyly ve výkaze FIN 2-12 M vykázány jako investice
na odd/par 3399 pol. 6121.

Zjištěný stav není v souladu s § 2 vyhlášky č. 323/2002 Sb.

- ostatní písemnosti (neuvedeno v přehledu operací, např. závěrečný účet, účetní závěrka atd.)
B.3
Ověřením dokumentaci k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že:
- obec neúčtovala o nuceném převodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank
AG dle vyrozumění ze dne 8. 10. 2018 a dále o nároku na výplatu dorovnání ve výši Kč 265.703,28
ke dni 5. 11. 2018,
- při revizi a opravě zůstatku účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku byl nesprávně
odúčtován transfer na akci "Přístupová komunikace ke stavebním pozemkům pro rodinné domky
Dlouhá Stráň" ve výši Kč 200.000,-.

Zjištěný stav není v souladu s § 3 a § 4 zákona č. 563/1991 Sb.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2017
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 byly zjištěny nedostatky, ke kterým územní celek přijal
opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13
odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 12. 7. 2018.
Nedostatek
Nemovitý majetek p.č. 6/3 v k.ú. Dlouhá Stráň pořízený kupní smlouvou ze dne 12. 12. 2017 nebyl ke dni
zápisu právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí tj. ke dni 15. 12. 2017 zaúčtován na majetkových
účtech.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě: „Majetek bude účtován v souladu s § 4 a § 36 zákona 563/1991 Sb.
a ČÚS 701“.
Přijaté opatření bylo splněno. Ověřen účetní doklad č. 18-007-00005 ze dne 28. 5. 2018 - nemovitý
majetek byl doúčtován na majetkové účty.
Nedostatek
Obec při ocenění nemovitého majetku získaného darem nepřevzala hodnotu majetku ve výši Kč 19.182,50
od vybrané účetní jednotky (Moravskoslezského kraje), která o něm naposledy účtovala.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě: „Oceňování bude prováděno v souladu s § 25 zákona 563/1991 Sb.“.
Přijaté opatření bylo splněno. Ověřen účetní doklad č. 18-007-00005 ze dne 28. 5. 2018 - ocenění majetku
bylo opraveno na správnou hodnotu.
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Nedostatek
Ověřením inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že účetní jednotka neprovedla
inventarizaci např. účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, účtu 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku a účtu 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi); nevyhotovila
inventurní soupisy k dokladovým inventurám (byly vyhotoveny pouze přílohy inventurních soupisů dokládající
stav položek rozvahy); nevyhotovila rozdílové inventury, přestože počátek a konec fyzických inventur byl před
rozvahovým dnem, tj. před 31. 12. 2017.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě: „Následující inventarizace bude v souladu s § 30 zákona 563/1991.“
Přijaté opatření bylo splněno. Ověřeny písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018.

D. Upozornění
Upozorňujeme na skutečnost, že z předložených sestav a účetních dokladů vyplývá opakovaná chybovost
a nedodržování českých účetních standardů i rozpočtové skladby. Důsledkem pak může být zkreslení výsledku
hospodaření či nesprávně vykazovaná hodnota majetku obce vedoucí ke kontrolním zjištěním viz část B této
zprávy.

Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období obec:
-

neuskutečnila finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob,
nezřídila věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
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Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit
pokutu až do výše 50 000 Kč.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Ing. Blanka Gábová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eva Samková,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
písemnosti ke stavební akci: "Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé školy v obci Dlouhá
Stráň":
- projednání změny užívání rodinného domu na budovu občanské vybavenosti - zápis ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2017,
- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná ode dne 1. 1. 2017,
- výzva k podání nabídek ze dne 20. 6. 2018, 3 ks obálek s vyznačením převzetí, 3 ks nabídek (RÝMSTAV
CZ s.r.o., STAVBY RIO spol. s r. o., MAPESTAV, s.r.o.), pověření komise k otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2018, protokol o otevírání obálek ze dne 3. 7. 2018, zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 7. 2018 (bez strany č. 5), rozhodnutí o oznámení
a o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 7. 2018, oznámení o přidělení zakázky ze dne 17. 7. 2018,
- smlouva o dílo ze dne 6. 8. 2018 uzavřená s vítězným dodavatelem RÝMSTAV CZ, s.r.o. na zhotovení
"Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé školy v obci Dlouhá Stráň" v hodnotě Kč 3.011.552,03
bez DPH (Kč 3.643.977,96 s DPH), zveřejněna na profilu zadavatele ode dne 20. 8. 2018, usnesení
č. 4/17/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 8. 2018,
- rozpočtové opatření č. 6/2018 - navýšení odd/par 6171 (pol. 6121) ve výši Kč 3.643.978,-, usnesení
č. 3/17/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 8. 2018, zveřejnění rozpočtového opatření
elektronickým způsobem,
- schválení dotace z programu Zelená úsporám poskytovaného Ministerstva životního prostředí
- usnesení č. 7/16/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2018, poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám z dotačního programu Ministerstva životního prostředí - registrace akce
ze dne 4. 5. 2018, oznámení o přidělení částky ze dne 17. 7. 2018, žádost o proplacení akce 50%
a aktualizace termínů zaslaná Ministerstvu ŽP ze dne 22. 8. 2018,
- sestavy přehled pohybů a stavů na účtech za období (rok 2018) pro oddíl/paragraf 3399
a pro oddíl/paragraf 6171 položka 5169 - vše k 31. 12. 2018 (fotokopie)
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smlouva o dílo ze dne 31. 8. 2017 uzavřená se zhotovitelem Ing. David Plíštil, PhD. (IČ 66992354)
na zpracování žádosti o dotaci v hodnotě Kč 181.258,- s DPH, účetní doklady č. 18-001-00011 ze dne
25. 1. 2018 (předpis faktury) a č. 18-801-00054 ze dne 7. 2. 2018 (fotokopie účetních dokladů),
smlouva o dílo ze dne 20. 4. 2018 uzavřená se zhotovitelem TENDRA spol. s r. o. (IČ 01820265)
na organizaci zadávacího řízení ve výši Kč 10.000,- + DPH včetně plné moci ze dne 16. 4. 2018, účetní
doklady č. 18-001-00102 ze dne 20. 9. 2018 a č. 18-801-00340 ze dne 2. 10. 2018 (fotokopie účetních
dokladů),
příkazní smlouva ze dne 20. 4. 2018 uzavřená s příkazníkem TENDRA spol. s r. o. na výkon technického
dozoru (min. 1 x týdně) ve výši Kč 112.000,- bez DPH, dodatek č. 1. ze dne 20. 4. 2018
na administraci akce dle podmínek SFŽP ČR, účetní doklady č. 18-001-00111 ze dne 3. 10 2018
a č. 18-801-00365 ze dne 22. 10. 2018 (fotokopie účetních dokladů),
smlouva o dílo ze dne 5. 2: 2018 uzavřená se zhotovitelem STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r. o.
na zpracování projektové dokumentace ve výši Kč 25.000,- bez DPH (Kč 30.250 s DPH), účetní doklady
č. 18-001-00045 ze dne 4. 5. 2018 a č. 18-801-00174 ze dne 14. 5. 2018 (fotokopie účetních dokladů),
účetní doklady ke smlouvě o dílo: 18-001--00121 ze dne 1. 11. 2018 (ve výši Kč 203.553,-)
a č. 18-801-00376 ze dne 1. 11: 2018, č. 18-001-00135 ze dne 1. 12: 2018 (ve výši Kč 949.012,-)
a č. 18-801-00425 ze dne 7. 12. 2018, č. 18-001-00139 ze dne 1. 12: 2018 (ve výši Kč 182.376,51)
a č. 19-801-00001 ze dne 2. 1. 2019.

Ostatní písemnosti:
rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a účetní závěrka
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněn na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 21. 11. 2017 do 8. 12. 2017,
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 schválený zastupitelstvem obce usnesením
č. 6/14/2017 ze dne 8. 12. 2017, střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na webových stránkách obce
v sekci rozpočet od 3. 1. 2018,
- návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 21. 11. 2017 do 8. 12. 2017,
- rozpočet obce na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce usnesením č. 5/14/2017 ze dne 8. 12. 2017,
schválený rozpočet obce na rok 2018 zveřejněn na webových stránkách obce v sekci rozpočet
od 3. 1. 2018,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 8. 6. 2018 do 27. 6. 2018,
- závěrečný účet obce za rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2018 usnesením
č. 4/16/2018, a to s výhradou a zveřejněný na webových stránkách obce v sekci rozpočet,
- informace o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu, schváleného rozpočtu, schválených
rozpočtových opatřeních zveřejněna na úřední desce od 3. 1. 2018,
- informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce za rok 2017 zveřejněna na úřední desce
obce od 28. 6. 2018,
- účetní závěrka obce za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 5/16/2018 ze dne
27. 6. 2018,
účetnictví a výkazy
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 8. 2018,
- hlavní kniha za období 08/2018,
- pořízení majetku: inv. č. 92 alarm systém v celkové hodnotě Kč 26. 967,-, účetní doklad
č. 18-007-0004 ze dne 30. 4. 2018, inv. č. 93 radlice k multikáře v celkové hodnotě Kč 27.200,-, účetní
doklad č. 18-007-0004 ze dne 30. 4. 2018,
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výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2018,
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018,
příloha rozvahy k 31. 12. 2018,
rozvaha k 31. 12. 2018,
dokumentace k inventarizaci majetku a závazků obce k 31. 12. 2018 - inventarizační zpráva ze dne
15. 2. 2019, inventurní soupisy doložené účetní, pomocnou a jinou evidencí,
oznámení o přijetí usnesení valné hromady České spořitelny a.s. o nuceném přechodu všech akcií
vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG ze dne 8. 10. 2018 (fotokopie), oznámení dne
uplatnění práva na dorovnání ze dne 20. 2. 2019 (fotokopie), náhled detailu nároku na výplatu ve výši
Kč 265.703,28 - rozhodný den 5. 11. 2018 (fotokopie),

odměňování zastupitelstva obce
- mzdové listy členů zastupitelstva obce č. 1, 24, 28, 42, 47 za období 1-8/2018,
- usnesení zastupitelstva č. 10/14/2017, č. 11/14/2017 a č. 12/14/2017 ze dne 8. 12. 2017 - stanovení
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- usnesení zastupitelstva obce bod III. ze dne 5. 11. 2018 - rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva, mzdové listy os.č. 4, 1, 28, 61, 47, 24 a 42 za rok 2018,
písemnosti k dotacím a darům
- účelová dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky - ÚZ 98008, předběžné
vyúčtování výdajů ze dne 19. 3. 2018 včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce, účetní
doklad č. 18-802-00002 ze dne 10. 1. 2018 - příjem finančních prostředků, čerpáno Kč 11.681,-,
rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 1. 2018, zveřejněno elektronickým způsobem.
- předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí ÚZ, účetní doklady
k čerpání dotace, rozpočtové krytí - rozpočtové opatření č. 7 schválené starostou obce dne 5. 9. 2018,
zveřejnění rozpočtového opatření na webových stránkách obce od 7. 9. 2019,
- vyjádření k přiznání dotace z Programu obnovy venkova na r. 2003 - podklad pro zjištění zůstatku účtu
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (fotokopie),
- darovací smlouva ze dne 29. 3. 2018 uzavřená s obdarovaným Slezská Harta ve výši Kč 5.000,-, účetní
doklad č. 18-801-00147 ze dne 16. 4. 2018.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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